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املدى الرياضي

الربازيلي فابيانو يوقع عقدا مع بورتو خلمس سنوات
لــشبــونــة (أ ف ب) -وقع مهـــاجم
مـنتخب الربازيل وفـريق ساو بـاولو
لكرة القـدم لويس فـابيانـو الثالثاء
عقـدا مــدته  5سنـوات مع بـورتـو
بطل الـدوري الربتغـالـي ومسـابقـة
دوري ابطال اوروبا.
وصـرح رئيس نـادي بورتـو جورج
بينـتو دا كـوستـا للصحـافيني (اني
سعيـد جـدا وانـا اقـدم لكـم العبـا
جــديــدا يف بــورتــو بعــد ان وقع
عقده).
من جـانبه قـال الالعب ( 23عـاما)
(لن انسى هذا اليوم ابدا).
وتصل كلفـة انتقـال فابـيانـو الذي
لعـب مــــع رين الفـرنـسي من 2000
اىل  ،2002اىل  1.875ملـيـــون يـــورو،
بـينمـا قـدرت الصـحف الربتغـاليـة
قيمة االنتقال بنحو  31مليون يورو.
وقـد اعلن يف متـوز/يـوليـو املـاضي
احتمال انتقال فـابيانو اىل برشلونة
االسباني.

عمـان (أ ف ب) -تعــادل منـتخب
االردن مع نـظريه اللبنـاني  2-2يف
مباراة كرة القدم الـدولية الودية
اليت اقيـمت الثـالثاء عـلى اسـتاد
امللك عبـداهلل الثـاني يف مـنطقـة
القـويسـمة ،الـضاحـية الـشرقـية
للعاصمة عمان.
وسجل حممود شلباية ( )9وبدران
الـــشقــــران ( )34هــــديف االردن،
وفـيصل عـنرت ( )30وعلي نـاصر

فوز االردن والسعودية وسوريا وقطر يف اليوم االول
املنظمـة ونظريه البحريين ،وثأر
االول خلــســـارته املفــاجـئــة يف
افـتتـاح الــدورة الثــانيـة العـام
املاضي.
وضمـن اجملمـوعـة ذاتهـا ،فـازت
الـســــــــــــــــــــــــعــوديــة علــى
لبنان .)36-40( 72-75
وتـضم اجملمـوعة ايـضا مـنتخب

تونس.
ويف اجلولـة االوىل من مـنافـسات
اجملمـوعة الـثانيـة ،فازت سـوريا
علــــى الكـــويـت ،942-37( 82-91
وقطر على ليبيا .)31-41( 69-74
وتـضـم اجملـمـــوعـــة مـنـتخـب
االمارات.

الليتواني يانكوسكاس اىل نيس ملوسم
واحد على سبيل االعارة
اكد نادي نيـس الفرنسـي لكرة القدم
انه ضم املهـاجم الليـتوانـي ادغاراس
انكـــوسكــاس الفــائــز مع بــورتــو
الربتغــالي بــدوري ابطـال اوروبـا يف
املوسم املاضي ،ملوسم واحد على سبيل
االعارة.
وذكـرت ادارة النـادي ان عقـد اعـارة
الـالعب ( 29عـامــا) يتـضمـن بنـدا
بامكانية شرائه قبل  30نيسان ،2005
علمـا بـان عقـد يـانكـوسكـاس مع
بورتو ينتهي عام .2006
ودافع يــانكــوسكـــاس عن
الـوان انـديــة زالغرييـس
الليتواني وسسكا موسكو
وطــوربيـدو مــوسكـو
الـــروسـيـني وكلـــوب
بـــروج الـبـلجــيكـي
وريـال سـوسـييـداد
االسباني وبورتو.

وقـــال رئيـس نـــادي نيـس
مــــــوريــــس كــــــوهــني ان
يـانكـوسكـاس هـو آخـر
املنتقـلني اىل فريقه
هذا املوسم.

وتقـام الدورة اليت افتتحها االمري
فيـصل بن احلسني رئيس اللجنة
االوملبية االردنـية يف صالة االمري
محـزة حـسب الـنظــام االومليب،
وتـستـمر حـتى  7ايـلول عـلى ان
حيـصل الفـائـز بـالـلقب علـى 10
االف دوالر والـــوصــيف علـــى 5
االف.

كانافارو من انرتميالن
اىل يــــوفنتوس
انـتـقل قلـب دفـــاع انـرتمـيالن
ومنتـخب ايطـاليـا لكـرة القـدم
فـابيـو كانـافارو اىل يـوفنـتوس
ملـدة ثالثـة مـواسم كمــا اعلنت
صحـيفــة (ال غـــازيتـــا ديللــو

فالشينغ ميدوز :ميسكينا
بسهولة اىل الدور الثاني
بلغت الروسية اناستازيا ميسكينا املصنفة رابعة بسهولة
الدور الثـاني من بطـولة الـواليات املتحـدة املفتوحـة لكرة
املضـرب آخــر بطـوالت الغــران شيلـيم االربـع الكربى ،اثـر
فوزهـا على السلوفاكية لودمـيال سرفانوفا  1-6و-6صفر على
مالعب فالشينغ ميدوز.
وتلـتقي بطـلة روالن غـاروس الفـرنسـية ،ثـاني البـطوالت
االربـع الكـربى ،يف الــــدور املقـبـل مع مـــواطـنــتهـــا آنـــا
تشاكفيتادزه.

وقع الــدولي الـسـويـدي الـسـابق انـدريـاس
يـاكوبسـون العب برونـدبي الدمنـاركي عقدا
ملـدة  3سنوات مع سـاومثبتون احـد اندية
الــدوري االنكـليــزي املـمتــاز لكــرة
القدم.
وذكـر برونـدبي ان سـاومثبـتون
سيــدفع مـبلغــا يـرتاوح بني  11و16

انشيلوتي جيدد عقده مع
ميالن حتى عام 2007
جـدد مـدرب مـيالن االيطـالي كـارلـو
انشيلوتي عقـده معه فريقه حتى 30
حزيران عام .2007
ومت االتفاق بني الطرفني على جتديد
العقـــد علــى بـني املــدرب واملــديــر
التنفيذي يف ميالن ادريانو غالياني.
وقال غاليـاني( :التقليد مستمر ،فكارلو
انشـيلوتـي هو عـضو يف العـائلة احلـمراء
والسوداء (اشارة اىل الوان ميالن)).
وكـان انــشيلــوتي العـب ميالن الـسـابق
واحــد جنــوم اجلـيل الــذهـيب يف اواخــر
الثمـانينـات ومطلع التـسعينـات اىل جانب
الثالثي اهلـولندي مـاركو فـان باسنت ورود
خوليت وفرانك رايارد ،تعاقد مع ميالن
قبل عامني ،فقاده اىل احراز لقب بطل
دوري ابـطال اوروبـا يف مومسه االول،
ثـم لقب الــدوري احمللي يف مــومسه
الثاني.

بـــــاريـــــس (أ ف ب) -وقع ينتقل اىل ارسنال ،وقد احرز
املهـاجم الـدولي الفـرنسي معه بـطـــولـــــــة الـــدوري
السابق سيلفان ويلتورد مـرتني ( 2002و )2004وكأس
الـثالثــاء عقــدا ملــدة انكلرتا مـرتـني ايضـا (2002
سـنـتـني مع لـيــون و.)2003
بــــطل الــــــدوري وصـرح ويلتورد (لقد اخذت
الفـرنـسـي لكـرة وقـيت بـــالـتـفكـري .كـنـت يف
الـقــــــــــــدم يف البـدايـة افـضل االنتقـال اىل
املــــــــــواســــم اسـبـــانـــــيـــا وانـتـظـــرت
ـ
الــثـالثــــــــة الـفرصة  10ايـام فلم تأت .ال
ـ
اريد العودة اىل انكلرتا حيث
املاضية.
وكــان عقــد احــــــــرزت كـل شـــيء (مـع
ويلـتورد ( 30ارسنال) وانـا احبث عن حتد
عـــامــــا) مع جديد مهم مما جعلين اعود
ارسنـال بـطل اىل فــرنــســا النـي اريــد ان
ـالـــــــــــــــــدوري افــوز ،واعـتقــد بــان ليــون
االنكليـزي انتـهى حيقق لي ما انشده).
اواخر حزيران ومل علـــى صعـيــد آخــر ،مــدد
املـدرب الفـرنـسي اجلنـسيـة
جيدد.
وسـبق لـــويلـتــورد ان الـــرومـــانـي االصل الزلـــو
دافع عـن الـــــوان بولوني عقده مع فريق رين
ريــن وبـــــوردو ملدة عـامني اضـافيني حـتى
الفرنسيني ،واحرز  30حزيران .2007
مع االخـري بطـولـة وكـــان بـــولـــونـي خـلف يف
الــدوري احمللي حزيـران  2003املدرب وحيد
( )1999خليلـوجيـتش الــذي انتقل
قـبل ان مبلء ارادته اىل باريـس سان
جرمان.

الدين ( )45هديف لبنان.
وتـأتي املباراة يف اطـار استعدادات
الطـرفـني الستـئنـاف تـصفيـات
اسيا املؤهلـة اىل مونديال  2006يف
املانيا.
ويـتــصــــدر االردن تــــرتـيـب
اجملموعـة االوىل برصيـد  9نقاط
مـن  3مبـاريـات امـام ايـران ()6
نقـــاط ،وقـطـــر ( )3والوس (ال
شـيء) ،وهو سيسـتضيف ايران يف

 8ايلول املقبـل يف عمان بعد ان كان
هزمها -1صفر يف طهران.
وحيتل لـبنـان املـركـز الثـاني يف
ترتيب اجملموعة السابعة برصيد
 6نقــاط بفــارق نقـطــة واحــدة
خـلف كوريـا اجلنـوبيـة و 3نقاط
امـــام فـيـتـنـــام و 5امـــام جـــزر
املالديف.
ويلعب لبنـان يف  8املقبل مع جزر
املالديف يف مالي.

ايقاف الربازيلي ايلتون  4مباريات
وتغرميه مبلغ  15الف يورو

سبـورت) الـريــاضيـة الـواسعـة
االنتشار.
وسـيحصل كـانـافـارو ( 31عـامـا)
علـى اجر مقـداره 5ر 3ماليني يف
العـام الـواحــد علمـا بـانه كـان
يتقـاضــى 5ر 4مليـون يـورو يف
صفوف انرت ميالن.
ووضعت اللـمسـات االخرية علـى
العقـد يف وقـت متـأخـر مـن بني
املـديـر الـريـاضـي ليـوفـنتـوس
لوتـشيانـو موجي ونـائب رئيس
انرتميالن رينالدو غيلفي.
وكان يوفنتوس عزز خط دفاعه
ايضـا بضم الفـرنسي زيبـينا من
روما.
يـذكـر ان كـانـافـارو هـو قـائـد
مـنتخب ايـطالـيا حـاليـا وخاض
معه  80مبـاراة دوليـة كـان اوهلـا
يف  22كانون الثاني عام .1997

الدمنــاركي ياكوبســـون من
بروندبي اىل ساومثبتون

بطولة فرنسا :ويلتورد يوقع
مع ليــــــون وبولــــــوني
ميدد عقده مع رين

ايفرتون يسعى اىل
ضم اجلنوب افريقي
ماكارثي
يـسعـى نـادي ايفـرتـون
االنــكلــيـــــزي اىل ضــم
مهـاجم بـورتــو الربتغـالي
اجلـنـــوب افــــريقـي بـيـين
ماكـارثي حبـسب مـا اعلنت
االذاعـة اخلاصـة الربتغـالية
(تي اس اف).
وكـــان مـــاكـــارثـي هـــداف
الــدوري الربتغــالي املــوسم
املـــاضي وســـاهم يف احــراز
نــاديه اللقـب احمللي ودوري
ابـطـال اوروبــا لكـن يبـدو
بـانه لـيس املهـاجـم املفضل
ملــدربـه االسبـــاني فـيتــور
فــرنــانــديــز الــذي سـبق
االشـراف عليه يف سلتا فيغو
قبل مومسني.
وكان بـورتو تعاقـد الثالثاء
مع الربازيلـي الدولي لـويس
فـابيـانـو مـا يعـين تضـاؤل
حظـوظ مـاكـارثـي يف اللعب
اساسيا.
يف املقـابـل يسعـى ايفـرتـون
اىل ضـم مــاكــارثـي لــســد
الـثغرة الـذي سيرتكهـا واين
روني املـنتقل اىل مـانشـسرت
يونايتد.

واعرب فولر عن سعادته بالعودة
اىل فــريق رومــا الــذي دافـع عن
الــوانه كالعـب من  1987اىل ،1992
وقـــال (آمل بــان اعـمل كل مــا
استطيع).
وبعد التـدريب ،اعلن نـادي روما
يف بيــان ان ادارة النـادي اخـذت
علمـا (بـالقـرار الـذي ال رجعـة
للمـدرب تـشيـزاري بـرانــديللي
بـاالستقـالة ،وقـررت ان تعهد اىل
رودي فــولــر بــاالدارة الفـنيــة
للفريق ملوسم  ،2005-2004يعاونه
ايتسيو سيلال كمدرب ثان).
وسيتقاضـى فولر عن هذا املوسم
مبـلغ  2.78مليـون يــورو تضـاف
اليهـا املكـافآت الـشخصيـة حسب
النتائج اليت حيققها الفريق.
وقـد اعرب برانديللي عن رغبته

يف االستقـالـة مـن منـصبه لـكي
يتفـرع لزوجـته اليت تعـاني من
مرض خبيث.
وكـان فـولـر ( 44عـامـا) تـسـلم
تـــــدريـب منـتخب املـانيـا يف آب
عام  ،2000ثم استقال من منصبه
يف نهـايـة حـزيـران املــاضي بعـد
خــروج املنتـخب من الـدور االول
لنهـائيـات كـأس االمم االوروبيـة
الـيت اسـتـضـــافـتهـــا الـربتغـــال
واختتمت يف متوز املاضي.
وساهم فـولر بفـوز املانيـا بكأس
العـامل عـام  1990لـكنه وضع حـدا
ملسريته كالعـب عام  1996عنـدما
كــان يـــدافع عـن الــوان بــايــر
ليفـركوزن بعـدما لعـب معه ملدة
عـامني ثم تـسلم مـنصب املـدير
الرياضي يف النادي.

تعـــــادل االردن ولــــــــبنان 2-2

اعلن نـادي بـورتــو الربتغـالي يف
بيان نـشره على مـوقعه يف شبكة
االنرتنت ان مـدافعه نونـو جورج
سـيلفـا فـالـنيت مـدد عقـده مع
الفريق ملدة عام اخر.
واكـد بـورتـو يف الـبيـان ذاته انه
اعــار مهــامجه مـاركـو يــوليـو
الفـيـس فـرييــرا اىل فـيـتــوريــا
غيمارياش خالل هذا املوسم.

فـاز االردن على الـبحرين 82-103
(الـــشــــوط االول  )42-49ضـمـن
اجملمـوعـة االوىل يف افتتـاح دورة
امللك عبداهلل الثـالثة لكـرة السلة
الـيت تشـارك فيهـا  10مـنتخبـات
عربية.
وهي املـرة الثالثـة اليت تفتتح يف
البطـولة بـلقاء مـنتخب الـدولة

بطولة ايطاليا :فولر مدربا رمسيا لروما يقود
اول تدريباته ويلتقي مع املصري ميدو
رومــــا (أ ف ب) -قــــاد مــــدرب
منتخب املـانيا السابق لكرة القدم
رودي فـولـر اول تـدريب لفـريق
رومـا االيطـالي بعـد ساعـات من
وصـوله اىل العـاصمـة االيطـاليـة
لتسلم مهامه خلفا لفابيو كابيللو
املنتقل اىل يوفنتوس.
وصـرح فـولـر بعـد وصـوله (اني
مـسـتعــد للعـمل فـــورا وقيــادة
تــدريـب الفــريق) ،وقــد وفــى
بوعـده واشرف علـى اول تدريب
يف املساء يف معسكر تريغورا حيث
التقـى مع املصـري امحد حـسام
(مـيــدو) ( 21عــامـــا) مهــاجـم
مـرسـيليـا الفـرنـسي والـذي من
املقـرر ان يــوقع عقـدا مع رومـا
قـبل انـتهــاء ســوق االنـتقــاالت
منتصف ليلة الثالثاء.

نونو فالنيت ميدد
عقده مع بورتو
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ملـيون كـورون ( 1.5و 2.2ملـيون
يورو) لـياكـوبسـون حسـب عدد
املبـاريـات الـيت سيخـوضهـا مع
فريقه اجلديد.
وقـــال رئيـس بــرونــدبـي بري
برييغـارد يف بيان (تلقينـا عرضا
مغــريــا النـتقــال انــدريــاس
ياكوبسـون وكان علينا ان نقبل،
لكنه العب مهم واحـد الالعبني
الذين ميلكون مؤهالت كبرية).

اعلـنت احملـكمـة الـريــاضيـة يف
االحتاد االملانـي لكرة القدم ايقاف
مهـاجم شـالكه وهـداف الـدوري
االملاني يف املوسم املاضي الربازيلي
ايلتــون  4مبـاريـات مع تغـرميه
مببلغ  15الف يورو.
واوقف ايلتـون بسبب تعديه على
العبـني من هــانـــزا روستــوك
وطرده يف الدقيـقة  45من املباراة
اليت خـسـرهـا فــريقه صفـر2-
الـسبت املاضي يف املـرحلة الثـالثة

من الدوري االملاني.
وادت فــورة الغـضـب اىل مغــادرة
مبكـرة للمـعلب من قـبل ايلتـون
ونـسيـانه انه مـدعـو للـخضـوع
لفحـص الكشف عـن املنشـطات يف
نهايـة اللقـاء ،لكنـه عاد يف نهـاية
املطاف بعـد تلقيه اتصاال هـاتفيا
من املـديـر الـريـاضـي يف النـادي
اندرياس مولر يذكره باملوعد.
وقبل ايلـتون الـعقوبـة واصبحت
نافذة فورا.

روني يوقع عقدا ملدة  6سنوات مع مانشسرت يونايتد

لـنـــدن (أ ف ب) -اعلـن نـــادي
مانـشسـرت يونـايتـد االنكلـيزي
مـســاء الـثالثــاء انه اسـتكـمل
اجـراءات ضم مهـاجم مـنتخب
انكلـرتا لكــرة القــدم وفــريق
ايفرتون واين روني اىل صفوفه
وحصل على تاوقيعه.
واوضح النادي الشمالي ان عقد
رونـي ميتــد  6سنـوات وتـصل
قـيمـته اىل  27مـليـــون جنـيه
اسـرتلـيـين (حنـــو  40ملـيـــون
يورو).

وكـان مـانـشسـرت يتنـافـس مع
نيوكاسل لضم روني الذي تألق
بــشكـل الفت يف بـطــولــة امم
اوروبا الـيت اقيمت يف الـربتغال
يف حـزيـران املــاضي بتـسجيله
اربعة اهداف ملنتخب بالده.
وتقدم مـانشـسرت بعـرض اولي
مقداره  20مليون جنيه رفضه
ايفـــرتـــون قـبل ان يـتقـــدم
بعرض ثـان مقداره  25مـليون
جنيه.
وكـان روني اعـرب عن رغـبته

يف ترك ايفـرتون بعـد ان تقدم
بـطلـب رمسـي لــوضـعه علــى
الئحــة االنـتقــاالت االسـبــوع
املـــاضـي ومل خيف رغـبـته يف
االنتقـال اىل مانشـسرت يونـايتد
النه يسمح لـه خبوض مسـابقة
دوري ابطال اوروبا.
يــذكــر ان الـثالثــاء هــو آخــر
موعـد لضم الالعـبني الن باب
االنتقـاالت سـيغلق حتـى االول
من كانون الثـاني املقبل ليفتح
بعد ذلك ملدة شهر واحدة.

